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 کنم به کاوه بهبهانیمیترجمه را تقدیم 

که در میان این همه تیرگی حضورش روشنی  
 است.

 تصاویر و شرح بر تصاویر از مترجم است. 

 

کی در تاریخ و تاریخ پزش یهفرانک ام. اسنودن استاد برجست یه: مسئلآیزاک چاتنر

این  ،ها و جامعه: از طاعون سیاه تا امروزاپیدمیدانشگاه ییل، در کتاب جدیدش 

رشده، دبههای ازمیدانها، انقلابگذاریاست که چگونه شیوع بیماری منجر به سیاست

وی روابط ها با تأثیرگذاشتن بر رسنگربندی نژادی و تبعیض اقتصادی شده است. اپیدمی

اند. ادهدجوامع را تغییر  های طبیعی و انسانیشخصی، آثار هنرمندان و روشنفکران و محیط

و ها، اهها و به وسعت قارای دارد به درازای قرنگسترده یهسنودن دامنشرح و تفسیر ا

 اند. اسنودنها شدهکوشد نشان دهد ساختارهای اجتماعی چگونه باعث رشد بیماریمی

هشدار که بوالهوسانه و بیگیر رویدادهایی تصادفی نیستند های عالمبیماری»نویسد: می

های خاص خود را به بار پذیریای آسیبهر جامعهعکس، جوامع را رنجور کنند. بر

ساختار جامعه است، فهم الگوی معیشت و  یهها مطالعاپیدمی یهآورد. مطالعمی

 «های سیاسی آن جامعه است.اولویت
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 9102، فرانک ام. اسنودن یه، نوشت«تا امروز اهیو جامعه: از طاعون س هایدمیاپ»

بازارهای سراسر دنیا را  02گسترش کووید  یهها دربارکه گزارشگذشته، زمانی یهجمع

شدن برای وضعیتی بدتر ها با درجات گوناگون درگیر آمادهکساد کرده بود و دولت

بودن شنوگو، که به لحاظ رووگو کردم. در طول این گفتبودند، تلفنی با اسنودن گفت

 یهچند موضوع حرف زدیم؛ دربار یهست، ما دربارمطلب ویراسته شده ا یهو انداز

های سیاست محدودکردن سفر در هنگام اپیدمی، در این مورد که چگونه واکنش

با  هایی که هنرمندانشیوه یهپا کرده است و دربارها را کلهغیرانسانی به بیماری دولت

 اند.جمعی سروکله زدههای دستهمرگ
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ونه ها چگطور کلی اپیدمیبهگ آغاز کنم: خواهم با یک پرسش بزرمی

 اند؟جهان مدرن را شکل داده

عی علاقمندشدنم به این موضوع است، که نو یهیک راه برای رسیدن به پاسخ بازبینی نحو

ای در ها هستند که گویی آیینهها گروهی از بیماریدرک و دریافت دوگانه بود. اپیدمی

ها دهند تا کیستیِ خودمان را در آن ببینیم. یعنی بدیهی است که اپیدمیاختیار ما قرار می

ن ها همچنیسروکار دارند. اپیدمیمان مان، با مرگ و با زندگیما با میرایی یهبا رابط

بیعی کنیم و محیط طدهند، محیط مصنوعی که ما خلق میما با محیط را بازتاب می یهرابط

 ها روابط اخلاقی ما را نسبت به یکدیگر در. اپیدمیدهدمیواکنش نشان که نسبت به آن 

 گر آن هستیم.دهند و امروز نظارهمقام انسان نشان می

آن بحث  یه( دربارWHOهایی است که سازمان بهداشت جهانی )ترین پیامز مهماین ا

 یرورضبا چنین رویدادهایی این است که  رویاروییکند. بخش اصلی آمادگی برای می

 ایم، آنچه بر روی هردر مقام انسان بدانیم ما همه با هم در این وضعیت قرار گرفتهاست 

و گذارد، از این رها تأثیر میانسان یهگذارد بر روی هممیانسانی در هر جای دنیا تأثیر 

لازم ، دست نیاز ا ییزهایو چ یاقتصاد تیوضع ،تیقوم، نژاد میتقسبه جای اندیشیدن به 

 ایم. ما ناگزیر از یک گونه یهبه این بیندیشیم که هماست 

ای ئلهگیر مسهای عالمبیماریکردم من برخی مطالعات اولیه را تمام کرده بودم و فکر می

ها میکند. به گمانم اپیداست که مسائل واقعاً عمیق فلسفی، مذهبی و اخلاقی را طرح می

 یهها را ناگزیر به سوی اندیشیدن دربارها انساناند، چراکه آنتا حدی تاریخ را شکل داده

 یهدربار دهند. محض نمونه، شیوع طاعون پرسش واحدیهای بزرگ سوق میپرسش

انسان با خدا را پیش کشید. با وجود خِرد الهی، آگاهی خداوند از همه چیز و  یهرابط

بودن خداوند چگونه ممکن است چنین اتفاقی رخ دهد؟ چه کسی راضی دانای مطلق

صاد ها تأثیر عمیقی بر اقتشود شمار زیادی کودک در رنجِ شدید جان بکنند؟ اپیدمیمی
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ها را کشت، از این رو تأثیر عظیمی بر یارکی نیمی از جمعیت تمام قارهداشتند. طاعونِ خ

گونه که امروز ورعیتی گذاشت. همانداری و نظام اربابروی انقلاب صنعتی، برده

ها نتایج ها تأثیرات چشمگیری بر ثبات سیاسی و اجتماعی دارند. آنبینیم اپیدمیمی

نابراین . باندبودهها احتمالاً بخشی از آغاز جنگ اند و همچنین گاهیها را تعیین کردهجنگ

های ای از زندگی بشر نیست که بیماریتوانیم بگوییم هیچ بخش عمدهکنم میفکر می

 اپیدمی عمیقاً بر آن اثر نداشته باشند. 

که نجای آها بهواکنش ما به اپیدمی یهخواهید بگویید که نحوآیا می

دی های مذهبی، قومیتی یا نژااغلب کارکردِ دیدگاهانسانیت عام ما باشد 

ا نظر اند؟ یهای انسان را نشان دادهها به شکلی نقصماست و این واکنش

 دیگری دارید؟

کند. یسو کار معلّیت از هر دو یهکنم زنجیرسعی داشتم دو نکته را بیان کنم. فکر می

دهند. این نظم جوامع را تحت تأثیر قرار نمیهای بیها به شکل تصادفی و با روشبیماری

ها ، میکروبیابندها به طور انتخابی گسترش میوترتیب دارند، زیرا میکروبرویدادها نظم

 ااند خودشان رها ایجاد کردهای که انسانهای مناسب اکولوژیکیدر جستجوی موقعیت

 دهند، مثلاً آیا در انقلاب صنعتیها کیستیِ ما را خوب نشان میدهند. آن موقعیتاشاعه می

دستان چه آمد و یا آسیب که برسرکارگران و تهیبرای ما واقعاً اهمیت داشت که 

 کردند.م در چه وضعیتی زندگی میپذیرترین مرد

د فقر و نابرابری ایجا یدر نتیجههایی که در دنیای امروز وبا و مرض سل در میان گُسل

یریم ایم که بپذها آمادهای که گویی ما در جایگاه انسانآورند، به شیوهاند سربرمیشده

 . اما این هم درستناگزیرندکم جا هستند یا دستای درست و بهگونهها بهاین بیماری

ان به نسل مداشتنها، تعهدات و حس تعلقواکنش ما بسیار بسته به ارزش یهاست که نحو
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تر. هنگامی که بروس آیلوارد سرپرست هیئت بشر است و نه افرادی در سطح کوچک

نو در پایانِ مأموریتی که در چین داشت به ژ WHO سازمان بهداشت جهانی اعزامی

ترین بازگشت و سؤالی بسیار شبیه به همین سؤال از او پرسیده شد، پاسخش این بود که مهم

چیزی که لازم است اتفاق بیفتد، اگر قرار باشد اکنون و در آینده آماده باشیم، این است 

که باید تغییری کاملاً بنیادین در ذهنیت ما ایجاد شود. مجبوریم به این بیندیشیم که باید به 

نوع انسان بایکدیگر کار کنیم، باید برای مراقبت از یکدیگر ساماندهی بشویم، تا  یهنزلم

ت برای سلامتیِ ای اسکنندهپذیرترین افراد در میان ما عامل تعیینبفهمیم که سلامتیِ آسیب

گر رانهای ویما، و اگر ما برای چنین کاری آماده نباشیم هرگز برای مقابله با چالش یههم

 بشریت آماده نخواهیم شد.

وتار های بسیار تیرخب، اگر اجازه بدهید باید عرض کنم که این اندیشه

 کنم خیلی بعید است که بشر بخواهد ذهنیتش را تغییراست، چون فکر می

 بدهد.

ه این بینم، ولی موافقم کاستم بگویم که من در این زمینه بسیار خوشخونمی [خنددمی]

تاریک  یهتاریک در بشریت وجود دارد و این سوی یهکار باید بشود. همچنین یک سوی

برای حفظ بشریت است. ما چه انتخابی خواهیم داشت؟ وقتی با چنین چالشی رودررو 

ی شده باشد و درام اخلاقی انسانتعیینپیش کنم چیزی ازکنیم؟ گمان نمیشویم چه می

 عظیمی در برابر ما در حال اجرا شدن است.

 یهمان به این چیزها و درجواکنش یهای میان نحوتصور وجود رابطه

  است. از کتاب مقدس آمدهشیوع آنها تقریباً 
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واقع این موضوعی است که در آن سطح وجود دارد و بخش کاملاً با این حرف موافقم. به

های مهمی از حس ضرورت اخلاقی ماست. به گمان من این بخش عظیمی از تاریخ بیماری

 است. گیرهمه

تری از شما وتار شود، بگذارید سؤال روشنپیش از اینکه اوضاع خیلی تیره

 بپرسم،

 کنند.بله، متأسفم که چنین علایقی دارم. دخترانم هم اعتراض می

خش بهای خاصی وجود دارند که واکنش به آنها چیزی الهامآیا اپیدمی

 را نشان دهد؟بشریت  یهدربار

رای ای بگیر آیینههای عالمگویم بیماریکنم. وقتی میبه این فکر می اوه، من قطعاً

 یهدهد. سویتاریک بشر را نشان نمی یهدادن کیستی ما هستند، این آیینه فقط سوینشان

واقعاً خوب آن پزشکان بدون مرز در بحران  یهدهند. نمونبشر را نیز نشان می یهقهرمانان

م نه مقد شان را فدا کردند، مستقیم در خطّ شان و آیندهآگاهانه جان هااِبولا هستند و آن

برای منافع خودشان و نه برای هیچ پاداشی، بلکه فقط برای تعهدشان به دفاع از زندگی و 

ترین مردم جهان. پزشکان بدون مرز این کار را هر روز در نقاط بسیاری از سلامتی ضعیف

 چین در حال مقابله با بیماری هستند.   کنند، حتی اکنون نیز دردنیا می

ازند. در سترین صفات را نیز ظاهر میگیر چیزی است که عالیهای همهبه باور من بیماری

و  ها بر ادبیاتاند. اپیدمیاین رویدادهای مهم نوشته شده یههایی نیز دربارحقیقت رمان

( اثر The Betrothed) نامزدکنم به نام گذارند. به رمانی فکر میفرهنگ ما اثر می

طاعون بزرگ نوشت. او از اسقف اعظم میلان،  یهالساندرو مانزونی اهل ایتالیا، که دربار
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رفت، او راضی شد از زده میهای طاعوننویسد، کسی که به خانهکاردینال برومئو می

 شد.اترین افراد جماعتش بترین و ناخوشدستزندگی خودش دست بکشد تا مراقب تهی

اسی های سیاسی جهان یا تغییرات سیواکنش مثبت رهبران یا رژیم یهدربار

 توان گفت؟مثبت پس از شیوع اپیدمی چه می

اندیشم. به این فرجام و به پیروزی داری منقول در جهان جدید میالبته. من به پایان برده

 الخصوص به کمک تب زرد محقق شد.شورش هائیتی و تصمیم توسَن لووِرتور که علی

رد، داری به هائیتی اعزام کزمانی که ناپلئون ناوگان عظیمی برای بازگرداندن نظام برده

شد، زیرا بردگان آفریقایی سیاهپوست در برابر تب زرد مصون شورش بردگان پیروز 

های سفیدپوستِ ارتش ناپلئون خیر. این منجر به استقلال هائیتی شد. بودند ولی اروپایی

همچنین اگر از دیدگاه آمریکایی ببینیم، این همان چیزی بود که منجر به تصمیم ناپلئون 

سه در جهان جدید و توافق با توماس ریزی قدرت فرانکشیدن از طرحشد برای دست

برای خرید ایالت لوئیزیانا که وسعت ایالات متحد آمریکا را دو  0011جفرسون در سال 

 برابر کرد. 

 

اپارت را از ناپلئون بن انایزیلوئ التیا کا،یآمر جمهورسیرئ نیتوماس جفرسون، سوم یلادیم 0011ل ادر س

 معامله شد. نیانجام ا دراروپا منجر به موافقت ناپلئون  یه. گسترش تب زرد در قاردیخر
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ها با یماریگونه بدیگر این موضوع را ببینیم، چند مرتبه وجود این یهسوی

تاویزی دس یهمنزلها بهسرکوب سیاسی همراه بوده است یا از این بیماری

 برای سرکوب سیاسی استفاده شده است؟

اند. به مثابه بخشی از سرکوب سیاسی در نظر گرفته شدهبهها همیشه کنم اپیدمیفکر می

 یهها بلکه از نظر سرکوب سیاسی دورباور من قرن نوزدهم، نه فقط به لحاظ شورش

در فرانسه،  0080دهشتناکی بود. محض نمونه کشتار فجیعِ مردم پس از انقلاب 

بار نتیع بسیار خشوالخصوص در پاریس یا پس از کمون پاریس. بخشی از دلیل وقاعلی

دیدند طبقات کارگر به لحاظ سیاسی خطرناک شدند، و خونین این بود که فرماندهان می

اما به لحاظ پزشکی نیز بسیار خطرساز بودند. آنها این امکان را داشتند که در تمام جامعه 

رناک بود طبقات خط یهکنم این امکان واقعاً بخشی از استعاربه بار آورند. فکر می فاجعه

 پس از سقوط کمون پاریس. 0080و به نظرم منتهی شد به کشتار غیرانسانی سال 

 واکنش چین نسبت به ویروس کرونا چیست؟ یهنظرتان دربار

را آن تأمل کنیم، زی یهکنم لازم است مفصّل و جدّی دربارسؤال جالبی است و فکر می

ت های اجرایی قهری اساند. اولین چیز شیوهاین موضوع چندین بُعد دارد که واقعاً پیچیده

 یعنی] ها طرح شد، آنها کمربند حفاظتی تشکیل دادندژانویه از سوی چینی 91که در 

عات ما، تمام اجت[کردند ممنوع یماریاز گسترش ب یریجلوگ یشد مردم و کالا را براوآمد

فتند. ها قرار گرسربازها و پلیس یههمگانی در محاصر یهو مناطق جغرافیایی در قرنطین

در این وضعیت آنها تصمیم گرفتند منع کامل عبور و مرور را در شهر یازده میلیون نفری 

 ووهان و سپس استان تقریباً شصت میلیون نفری هوبی اِعمال کنند. 

شود و کاری است که بارها تکرار همگانی مانع از بازگشت وسعت طاعون می یهقرنطین

. بودن آن استکمربند حفاظتی ناآزموده یهشده است از جمله در اپیدمی ابولا. مسئل
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انی رسد و عنصر اساسی سلامت همگکمربند حفاظتی یک پُتک است. خیلی دیر از راه می

ی مردم با تهدیدشدن به منع عبور و مرور با مقامات سازد. یعناثر مییعنی اطلاعات را بی

کنند می افتد، مردم فرارمیدانند چه اتفاقی کنند. بنابراین مقامات دیگر نمیهمکاری نمی

یابد. من وقتی فهمیدم واکنش دولت چین در ابتدا این بود و اپیدمی گسترش می

ر مغایهای طاعون ایجاد شده لزده شدم. این امر با قواعد سلامت همگانی که از ساوحشت

 .ندوشردیابی و ایزوله  باید ای است کههای موردیاست و تأکید آن قواعد بر یافته

از این رو وحشت کردم و انتظار چیزهای بدتری داشتم. به نظرم رژیم چین کم کم مسیرش 

سخت  اطلاعاتآوری ها برای جمعبینید که با گذشت زمان چینیرا تغییر داد. می

خست های روزهای نکردند همکاری مردم را برانگیزانند، یعنی آسیبکوشیدند، تلاش می

کنم داستان چین چیزی بیش از یک واکنش بود. همه چیز بد نبود . فکر میکنندرا ترمیم 

 و همه چیز خوب نبود.

بهداشت همگانی  یهمنزل ، که این موضوع را بهجهانی بهداشت من با واکنش سازمان

آور است. آیا این ستایش یعنی العاده ستود، کاملاً همدل نیستم. این برای من هراسخارق

 یهربارطور که دها و کشورهای دیکتاتوری باید عبور و مرور را منع کنند، همانسایر رژیم

کند. زده میوحشتصورت گرفت و نتیجه نداد؟ این مرا ابولا در غرب آفریقا این تلاش 

تر رد دقیقگرفتیم. به نظرم رویکچین می یهکنم این درسی بود که باید از تجربفکر نمی

این است که گویی این کار در چین چندان خوب نتیجه نداد و در حقیقت شی جین پینگ 

و  ، آنها اشتباهاتی داشتندجهانی بهداشت حاضر باشد بگوید برخلاف گزارش سازمان

جبور شدند مسیر را تغییر دهند و ضروری است که از آن اشتباهات درس بگیرند. فکر م

 توانست انجام دهد.کنم این کاری بود که چین میمی

کم گویید که سازمان بهداشت جهانی، یا دستجالب است، شما اول می

خوانند، یشان فرامها را به یافتن انسانیت مشترکاعضای آن سازمان، انسان
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خواهند واکنشی را تحسین کنند که گویید آنها میا در عین حال میام

 کم در ایتدای امر تا حدی غیرانسانی بود.دست

ا توانم آن را درک کنم، زیرکنم اما میرا توجیه نمیجهانی بهداشت  بله. این کارِ سازمان

کشوری که در ترین عضو مجمع بهداشت جهانی و از خود راندن از خود راندنِ بزرگ

کنم چرا  توانم درکآور باشد. پس میتواند ترساین بحران استثنایی است می یهبحبوح

ها، صداقت کامل، تولید شواهد، ارتباطات، داده یهچنین اتفاقی افتاد. همزمان دربار

بهداشت همگانی فشار زیادی وجود داشته است و  یهواقعیت، رویکردهای علمی دربار

 ها رخ نداد. این اتفاق بعداً افتاد.لین مراحل واکنش چینیاین در او

 یهونح یهای دربارکمی در زمان به عقب برگردیم، آیا شواهد گسترده

 ها وجود دارد؟واکنش هنرمندان به اپیدمی

طور ها یاد گرفتم این است که هر بیماری، آناپیدمی یهیکی از چیزهایی که من دربار

بینم، مانند یک شخص است. هر بیماری فردیت خودش را دارد و با دیگری که من می

ی و پذیر مرگ نیستند. بستگی به سرشت هر بیمارمتفاوت است. آنها فقط دلایل تعویض

دمی ه به این است که هر اپیواکنش دانشمندان و هنرمندان نسبت به آنها دارد. بست یهنحو

کُشند، آیا ها را میهای زجرآوری انسانگیرد، آیا آنها با شیوهجان چند انسان را می

گذارند، و آیا کُشند، یا اینکه کودکانی یتیم بر جای میکودکان و جوانان را می

 اند. ای هستند یا از خارج آمدهشدههای شناختهبیماری
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   Antonio de Salgado : اثر تایوان ینقاش

 یهودگیب ،یگذرا بودن زندگ یهدهنداست که نشان یهنر نیباطل، نام آثار نماد ای تایوان

 در مرگ است. نیقیلذّت و 

ومیر و مرگ ناگهانی را به جریان انداخت. هنرمندان به آن واکنش مرگ یهطاعون مسئل

اروپا. در کشورهای کاتولیک تأکید اصلی بر یادآوری این  یهنشان دادند، به ویژه در قار

 مرگ شده بودنِبود که زندگی زودگذر و موقتی است. توجه بسیاری به مضامین ناگهانی

تمامی نابود ، جایی که همگان بهthe danse macabreاست، یعنی رقص مرگ یا 

)برگرفته از  vanitatumها و طور استفاده از ساعت شنی، استخوانهمین شوند.می

گذرابودن،  یهعنوان آثار نمادینی است که نشان Vanitas vanitatumلاتین  یهکلم

گوید، باطل اباطیل، همه چیز باطل واعظ می»دانید هاست(. میپوچی و بیهودگی لذّت

طور حس ستایش قدیسانِ طاعون که فراوان چنین حس شگرفی وجود دارد و همین«. است
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متعصب  یهتوان چنین آثاری را در سراسر اروپا نظاره کرد، فرقکشیده شدند. میبه تصویر 

ت که ناگاه به دسمذهبی، مضامین مرگ ناگهانی، توبه و تسخیر جان و روح پیش از آن

 .ای بر هنر پیکرنگاری اروپایی داشتندکنندهطاعون نابود شود. این آثار نتایج متحول

 

  نگیبل یی.ایاثر آ یرنگ یحکاک

 یسانک یعنی شدند،یطاعون قلمداد م سانیروخوس در مقام قد سیو قد نیسباست سیقد

 که قدرت داشتند از مردم در برابر طاعون محافظت کنند. 

مار برگمان اثر اینگ مُهر هفتمانگیز توان در قرن بیستم در فیلم حیرتاین موضوع را می

نگرانش بود،  0298نچه برگمان در سال ای است برای آهم دید، در آنجا طاعون استعاره
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 طاعون یهکه من دربار را توان دید این فیلم تمام چیزهاییای. مییعنی جنگ هسته

مرگ  یههای فرشتیابد. نقاشیدارد، از جمله رقص مرگ که فیلم با آن پایان میبرشمردم 

 ماندگاریِ این واکنش هنری به مرگ است. یهکنید و این واقعاً نمونرا نظاره می

ه در کتوان از مرض سل و اینانگیزانند. میهای متفاوتی برمیها واکنشسایر بیماری

متفاوت بود سخن گفت. واقعاً غریب است، زیرا، رمانتیک در قرن نوزدهم چقدر  یهدور

است، سل در های مردن ترین شیوهترین و دردناکبرای من، مرض سل یکی از مخوف

ر ها را بکند و با وجود این، آن روی ماجرا، قهرمانان اُپرا که مردم آنانتها فرد را خفه می

ه فقط ک عمو تام یهکلبکردند. یا دیدند مرض سِل را ستایش میروی صحنه زیبا می

 مرض سل هم هست. یهداری نیست، درباربرده یهدربار

 برانگیز شد؟چرا مرض سل ستایش

خواهم چیزی بگویم امیدوارم لبخند بر روی لب شما بیاورد، اما دوست دارم بتوانم می

آوری هستند، نه؟ تمام ها موجودات خندهپاسخی صریح به این پرسش بدهم. انسان

درک نیست، در مورد طاعون، خودِ بیماری بود که قابلکنند راحت کارهایی که می

کنم سنجشگرانه است. پایان جهان بود، جزای فکر می همگان را تحت تأثیر قرار داد.

مرض سل مردم چیزی را تصور  یهاخروی، آخرالزمان بود. از سوی دیگر، دربار

های پزشکی اوایل قرن البته آموزه-کردند ها تصور میکردند که درست نبود. آنمی

ندان، زیبارویان و که سِل بیماری نخبگان، هنرم -نوزدهم این را به آنها یاد داده بود

به  کند، بنابراین مُد این بود که زنانفرهیختگان است، و سِل افراد را بسیار زیباتر می

دیدگانِ  وترکل-دو تولوز یآنراثر  پودر برنجمخلوقاتی مسلول تبدیل بشوند. در نقاشی 

د تا مانند افراد مالبینید که پودر برنج به صورتش میاشتهایی زنی را میمبتلا به مرض بی

ل هاشان، که از بیماری سها در حقیقت با مدلپریده دیده شود. پیشارافائلیمسلول رنگ
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بردند، ازدواج کردند. دوستان ویکتور هوگو به او گفته بودند که هوگو در مقام رنج می

نویسنده نقصی بزرگ دارد و آن نقص بزرگ این است که او مسلول نیست و بنابراین  یک

 عالی نخواهد شد. یهیک نویسند یهدر حدوانداز

 

آمستردام جکسیر موزه، واقع در لوترک-دو تولوز یاثر آنر 0008پودر برنج   

نوشت. گ میفرهن یهای آمریکایی بود که دربارآرتور سی. جیکوبسن متفکر و نویسنده

کرد آمریکا در پایان قرن نوزدهم همزمان با از بین رفتن مرض سِل با بحران او تصور می

شود زیرا نبوغی که در دوران مرض سِل بود دیگر هنری، علمی و فرهنگی مواجه می

 وجود نخواهد داشت.

 آور است.حیرت
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فته دارد و موج یا گرایش نهگریز نیستم، اما گاه علم نوعی پسمن نسبت به علم پیشرفت

 یهزاست. نظریمیکروبی بیماری یهپنهان نظری هایگرایشها یکی از این برداشت

اصرار نداشت  شدت قبلبهدستان بود. مرض سِل میکروبی در واقع داغ ننگی بر پیشانی تهی

ین و کسانی که چرکرویان شد، بیماری که بیماری زیبارویان باشد، سِل بیماری زشت

آندره  یهنوشت رذلشود. به رمان تمامی دگرگون میجا تفسیر بهمسکین بودند. در این

شته مرض سِل نو یهژید در اوایل قرن بیستم نگاهی بیندازید، ژید این اثر را که دربار

ترین چیزی که ممکن بود رخ دهد قلمداد ترین و منزجرکنندهپست یهاست، به منزل

کند. تصور بیماری زیبا برای همیشه از میان رفته است و سِل هرگز دوباره مرضی زیبا می

 نخواهد شد.

 وگو را به پایان برسانیم: ممکن است واکنش به یکبیایید در اینجا گفت

ای از تراژدی و مسخرگی است، اپیدمی را شاهد باشیم که آمیخته

از مقامات بهداشت در طور که چند روز پیش دیدیم، وقتی گروهی همان

ا تحسین جمهور ترامپ رکاخ سفید از جا برخاستند و قصد داشتند که رئیس

این موضوع بود. آیا در تاریخ داستان  یهزدن دربارکنند که در حال حرف

وچل یا حاکمان دیوانه دارید که پادشاهان خل یهای دربارکنندهسرگرم

رده طنزآلود برخورد کوا تراژیکبسو چه نادرستها به شکلی با اپیدمی

 باشند؟ 

هایی که آور باشد، اما به نظرم واکنش ناپلئون به بیماریخب، بله. مطمئن نیستم که خنده

کرد تراژیک، گروتسک و از نوع طنز سیاه بود، او برای جان فرمانروایی او را ضایع می

 ش آمدن تب زرد در هندزدنتوانست در حرفسربازانش ارزشی قائل نبود. بنابراین می

 غربی را توهینی شخصی قلمداد کند.
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کنم ممکن است این نوع برخورد را دوباره ببینیم. این چیزی است که شاید بتوانید فکر می

بسا تاریخ به بهترین نحو در نگاه به گذشته نوعی کمِدی ببیند، اما با به آن بخندید. چه

نده کنم آنچه سال آیل شیوع است فکر میتوجه به اپیدمی خاصی که در آمریکا در حا

ین که اوه، ا»گویند: دار نیست. مقاماتی در کاخ سفید هستند که میدهد ابداً خندهرخ می

زمانی  «تر از یک سرماخوردگی معمولی نیست، ما آن را تحت کنترل داریم.چیزی بیش

ین فرادی را مسئول ابینم، آنها اکه هیچ چیز را تحت کنترل ندارند، تا جایی که من می

 اند که حتی به علم باور ندارند.کار کرده

( دو چیزی که سرشت بشر Solipsism) 1اپیدمی و خودتنهاانگاری

 شان کند. تواند مغلوبنمی

 موافقم.
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